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EDITAL CONOREG Nº 03/2020/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 003/2020
SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS

 
Dispõe sobre alterações ao Edital nº 001/2020, relativo ao concurso público para a outorga de delegação de serviços de notas e de registros,
pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia.
 

O Desembargador VALDECI CASTELLAR CITON, Corregedor Geral da Justiça do Estado de Rondônia e Presidente da Comissão do VI
Concurso Público Extrajudicial, no uso de suas atribuições legais, cumprindo o que determina o § 3º do artigo nº 236 da Constituição Federal, torna públicas para
conhecimento de todos os interessados, as alterações ao Edital nº 001/2020, relativo à realização de Concurso Público destinado à outorga de delegação de
serviços de notas e de registros, em serventias vagas no Estado, decorrentes do reinício de atividades suspensas pela Edital CONOREG nº 002/2020, de 26 de
março de 2020, a saber:

1. Os itens do Edital CONOREG nº 001/2020, a seguir, passam a ter a redação como apresentado na sequência:
 
1.4. Os endereços para remessa ou entrega/protocolo de documentos ou requerimentos mencionados neste Edital, bem

como para arealização de audiências são os seguintes:
a) Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – Corregedoria Geral de Justiça - Edifício sede – 4º andar - Comissão Organizadora do Concurso

Público do Concurso para delegação de outorga de serviços de notas e de registros, Rua José Camacho, nº 585, Bairro Olaria, 76.801-330, Porto Velho (RO).
b) Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul – IESES – Rua Lauro Linhares, nº 1749, Centro Executivo Ernesto Pausewang, Sala 304,

Bairro Trindade, 88036-002, Florianópolis (SC).
 
3.4.1. A primeira parte do processo de Inscrição preliminar ao Concurso Público – Edital 001/2020 consiste em acessar

o site www.cartorio.tjro2020.ieses.org ou o site www.tjro.jus.br apontando para “INSCRIÇÕES ON LINE” e, preencher a Ficha de Inscrição Preliminar, de
segunda-feira, 16 de março de 2020 a quinta-feira, 26 de março de 2020 ou de quarta-feira, 30 de setembro de 2020 a sexta-feira, 13 de novembro de 2020.

 
3.4.3. A segunda parte do processo de inscrição preliminar ao Concurso Público – Edital 001/2020 consiste em imprimir o boleto

bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição preliminar até sexta-feira, 13 de novembro de 2020, exceto se isento do pagamento nos termos do item 3.5 e
seus subitens.

 
3.5.II.d. Comprovante expedido pelas Unidades da Hemorrede Pública do Estado de Rondônia de ter efetuado, no mínimo, 4 (quatro)

doações no período de 20 de outubro de 2018 a 19 de outubro de 2020.
 
3.5.1. Os documentos estabelecidos nas letras “a” a “d” dos itens 3.5.I a 3.5.IV deverão ser encaminhados via SEDEX para o IESES –

Concurso TJRO Cartório – Edital 001/2020, com postagem no período de segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020 a sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 ou de terça-
feira, 13 de outubro de 2020 a segunda-feira, 19 de outubro de 2020.

 
3.5.3. O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado até as 18 horas de segunda-feira, 26 de outubro de 2020,

pela internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 3.4.1.
 
4.2 O candidato, Pessoa com Deficiência – PcD, deverá encaminhar à Comissão Organizadora do Concurso, via SEDEX para IESES – Concurso

TJRO Cartório – Edital 001/2020, com postagem de segunda-feira, 16 de março de 2020 a quinta-feira, 26 de março de 2020 ou de quarta-
feira, 30 de setembro de 2020 a sexta-feira, 13 de novembro de 2020:

a) requerimento de enquadramento para concorrer à vaga reservada à Pessoa com Deficiência - PcD e seu número de inscrição;
b) cópia do boleto bancário da taxa de inscrição;
c) laudo médico, original, expedido após 01 de novembro de 2019, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao

código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, com indicação do nome do médico e seu registro no CRM.
 
4.3.2. A convocação a que se refere o item 4.3 será disponibilizada na internet, nos endereços

eletrônicos indicados no item 3.4.1, indicando os locais, dias e horários dos exames médicos dos candidatos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em
relação ao primeiro dia de exames.

 
5.1. Será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Rondônia, ato indicando os candidatos cuja inscrição foi deferida, até a

data limite de segunda-feira, 30 de novembro de 2020.
 
5.4. Os candidatos deverão retirar seu Documento de Confirmação de Inscrição disponível no endereço

eletrônico www.cartorio.tjro2020.ieses.org, a partir das 18 (dezoito) horas da quarta-feira anterior à data da prova objetiva de seleção.
 
6.2 Os candidatos que necessitarem de condições especiais para a realização de provas, Pessoa com Deficiência - PcD ou não, deverão

encaminhar via SEDEX/ECT, requerimento formal ao IESES, com postagem no período de segunda-feira, 16 de março de 2020 a quinta-feira, 26
de março de 2020 ou de quarta-feira, 30 de setembro de 2020 a sexta-feira, 13 de novembro de 2020, indicando as condições especiais que necessitam para a
realização das provas, composto dos seguintes documentos:
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a) Formulário do Anexo III, devidamente preenchido, onde estão indicadas as condições especiais que o candidato necessita;
b) Cópia do Boleto bancário impresso;
c) Atestado médico (especialista) da área de deficiência do candidato Pessoa com Deficiência, indicando expressamente a necessidade de tempo

adicional (se for o caso).
 
7.2. A prova objetiva de seleção será realizada em data definida por edital, com pelo menos 30 (trinta dias de antecedência à realização

desta prova.
 
7.12. O edital que definir a data da prova objetiva de seleção, indicará local, data e hora que será realizada a audiência pública, para que se

proceda a identificação das provas objetivas de seleção, após sua avaliação.
 
8.5 Os candidatos pré-classificados para a prova discursiva – escrita e prática serão convocados por edital publicado no Diário da Justiça

Eletrônico do Estado de Rondônia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de realização da prova.
 
8.5.3. Os candidatos deverão retirar seu Documento de Convocação para a Prova Escrita e Prática,

disponível no endereço eletrônico www.cartorio.tjro2020.ieses.org, a partir das 18 (dezoito) horas da quarta-feira anterior à data de sua realização.
 
8.6 A prova escrita e prática será realizada em data definida no edital de convocação de candidatos para esta prova, nos termos do item 8.5.
 
8.10.4. O edital que definir a data da prova escrita e prática, indicará local, data e hora que será realizada a audiência pública, para que se

proceda a identificação das provas escritas e práticas, após sua avaliação.
 
9.6. Os candidatos aprovados na prova discursiva - escrita e prática serão convocados, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, por ato

disponibilizado através da internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 3.4.1, a entregar,
pessoalmente ou por procurador, os documentos estabelecidos nos itens 9.1, 9.2 e/ou 9.3, no Protocolo da Corregedoria Geral de Justiça do TJRO, no horário de
expediente externo, no período que constar da referida convocação, na ordem que se apresentam nestes itens, capeados por modelo apresentado no mesmo ato.

 
11.2. Participarão da prova oral os candidatos que tiverem aprovada sua participação, conforme ato de convocação disponibilizado

através da internet, nos endereços eletrônicos indicados no item 3.4.1, com pelo menos 30 (trinta) dias da data de sua realização, após o encerramento da etapa de
análise da documentação de inscrição definitiva.

 
14.4 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item “14.1.a.” será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no

item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas de terça-feira, 03 de novembro de 2020.
 
14.5 A  decisão  dos  pedidos  de  revisão  relativos  ao  item  “14.1.b.”,  “14.1.c.”  e  “14.1.d”  será disponibilizada através da internet, nos endereço
 
14.6.2 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.6.1 será disponibilizada através da

internet, nos endereços indicados noitem 3.4.1, em data e horário-limite indicados no ato que definir a data da prova (item 7.2).
 
14.7 A avaliação da prova objetiva de seleção, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho – POS, será disponibilizada através da

internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, em data e horário-limite indicados no ato que definir a data da prova (item 7.2).
 
14.7.2 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.7.1 será disponibilizada através

da  internet, nos endereços indicados noitem 3.4.1, em data e horário-limite indicados no ato que definir a data da prova.
 
14.8 A convocação para a prova discursiva - escrita e prática será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, com

antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de realização desta prova.
 
14.8.2 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.8.1 será disponibilizada através da

internet, nos endereços indicados noitem 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas da respectiva data definida no item 14.8.
 
14.9 A avaliação da prova discursiva - escrita e prática, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho – PEP, será disponibilizada

através da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, até as até as 18 (dezoito) horas da respectiva data definida no item 14.8.
 
14.9.3 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.9.2 será disponibilizada através

da  internet, nos endereços indicados noitem 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas da respectiva data definida no item 14.8.
 
14.10 A avaliação da prova oral, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho POR será disponibilizada através da

internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, na data indicada no item 11.2.
 
14.10.3 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.10.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no item

3.4.1, até as 18 (dezoito) horas da data estabelecida no item 11.2.
 
14.11 A avaliação da prova de títulos, expressa no respectivo Boletim Individual de Desempenho TIT será disponibilizada através da internet,

nos endereços indicados no item 3.4.1, até as 18 (dezoito) horas da mesma data estabelecida para o item 14.9.
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14.11.2 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.11.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no item
3.4.1, até as 18 (dezoito) horas da mesma data estabelecida para o item 14.9.3.

 
14.12 As notas finais dos candidatos, suas médias e as somas para critério de desempate, expressas no Boletim Individual de Desempenho FIN

serão disponibilizadas através da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1, em data futura.
 
14.13 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.12.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no

item 3.4.1, em data e horário indicados no ato pertinente ao item 14.12.
 
14.14 Os relatórios de classificações finais dos aprovados serão disponibilizados através da internet,

nos endereços indicados no item3.4.1, em data e horário indicados no ato pertinente ao item 14.12.
 
14.15 A decisão dos pedidos de revisão relativos ao item 14.14.1 será disponibilizada através da internet, nos endereços indicados no item 3.4.1,

em data oportuna.
 
2. São acrescidos os itens ao Edital CONOREG nº 001/2020:
 
6.6.1 Os candidatos deverão, também, atender às normas sanitárias vigentes decorrentes da COVID-19 (coronavírus) e as instruções que

constarem expressamente da convocação para cada uma das provas.
 
12.14.I.d. Para os delegatários titulares de serventias - notários ou registradores, portadores de diploma de bacharel em direito, por certidão

da respectiva Corregedoria Geral de Justiça, onde conste a data da posse e o desligamento, se houver, acompanhada de cópia do diploma de bacharel
em direito, de modo a comprovar pelo menos 3 (três) anos de exercício e diplomação, até a data da primeira publicação deste Edital.

 
12.14.V.f. Em sendo comprovados os requisitos para pontuação nos itens 12.III.a e 12.III.b, o candidato pontuará apenas no item 12.III.a, sendo,

portanto, a pontuação máxima do item 12.III equivalente a 1,5 (hum vg cinco) ponto.
 
12.14.VI.g. A pontuação máxima no item 12.2.IV é 7 (sete) pontos.
 
12.14.VII.d. A pontuação máxima no item 12.2.V é 1 (um) ponto.
 
12.14.VIII.d. A pontuação máxima no item 12.2.VI é 0,5 (meio) ponto.
 
3. A data limite a ser considerada para alterações da legislação, indicada no Anexo IV ao Edital CONOREG nº 001/2020, passa a ser 31 de

outubro de 2020.
 
4. Ratificam-se as demais disposições do Edital CONOREG nº 001/2020 não mencionadas neste Edital.
 
Porto Velho (RO), 28 de setembro de 2020.
 

DESEMBARGADOR VALDECI CASTELLAR CITON
Corregedor Geral da Justiça

Presidente da Comissão do VI Concurso Público destinado à Outorga de Delegação de Serviços de Notas e de Registros das Serventias vagas no Estado de Rondônia

Documento assinado eletronicamente por VALDECI CASTELLAR CITON, Corregedor (a) Geral da Justiça, em 28/09/2020, às 12:45 (horário de Rondônia),
conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal SEI https://www.tjro.jus.br/mn-sist-sei, informando o código verificador 1883560 e o código CRC
DFFA1FE8.
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